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Dagsorden til ACA Danmarks Servicegruppemøde (SGM) 
Tid: Søndag, den 30. august 2020 kl. 13-16.30. 
Sted: Roedsvej 10, 4300 Holbæk. OBS: Der er ikke mulighed for at bruge køkkenfaciliteterne. Det 
anbefales derfor, at at man selv medbringer mad og drikkelse. 
 

Almindelige forkortelser: 

SG: Servicegruppe (servicegrupperepræsentanter og personer valgt til serviceposter) 

SGM: Servicegruppemøde 

SGR: Servicegrupperepræsentant  

SU: Serviceudvalg  

WSO:  World Service Organization (Verdensserviceorganisationen) 

ABC: Annual Business Conference (Den årlige forretningskonference) 

AWC: Annual World Convention (Det årlige verdenskonvent) 

 
Dagsorden: 

1) Velkomst med Sindsrobøn og oplæsning af Foreslået forpligtelse til service (Rød Bog, side 
597). 
 

2) Valg af mødeleder, ordstyrer, samt en referent og/eller referentsuppleant, hvis 
Sekretærudvalget er helt eller delvist fraværende ved mødet. 
 

3) Kort navnerunde med navn og gruppetilhørsforhold samt nyt fra ACA-grupperne (kort).  
 

4) Godkendelse af dagsorden og tidsplan for mødet. 

 

5) Godkendelse af referat fra sidste SGM (31. maj 2020). 

 

6) Opstilling/Valg til Serviceposter (herunder føl/suppleant). 

- Sekretærudvalg – OBS udvalget er pt. tomt, og der er behov for min. 1, helst 2 nye 
sekretærer. Spørgsmål vedrørende opgaverne i Sekretærudvalget kan stilles til den afgåede 
sekretær, Annette på sekretaer@aca-danmark.dk 

 

7) Status/orientering fra SU. 

a) Kasserer/Økonomiudvalget 
b) Forretningsudvalget 
c) Sekretærudvalget 
d) Litteraturudvalget 
e) Hjemmesideudvalget 
f) Mødelisteudvalget 
g) Bogsalgsudvalget 
h) Kontaktudvalget 
i) Infoudvalget 
j) Internationalt udvalg 
k) Servicetelefonudvalget 
l) Konventudvalg 
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m) Nyhedsbrevsudvalget 
 

8) Øvrige punkter (fra forrige SGM og indkommet siden). Diskussionspunkter. 
 
a) Forslag om ændring af procedurer for medlemskab af serviceudvalg  

Det blev besluttet ved SGM i maj 2020, at FU skulle udfærdige et konkret forslag, SG kan 
tage stilling til.  
 

b) Forslag om fremtidige retningslinjer for, hvad der kan slås op på ACA Danmarks 
hjemmeside  
Som webmaster for ACA Danmark står jeg ofte i et dilemma i forhold til at skulle afklare, 
hvad der kan slås op på hjemmeside. Derfor mener jeg, at SG én gang for alle bør beslutte, 
hvad der kommer på hjemmeside, og hvad der ikke gør. Jeg foreslår derfor følgende 
kriterier, som skal være opfyldt for at opslag kan komme på hjemmeside: 

 Nyheder mv. fra ACA WSO. 

 Nyheder mv. fra ACA Danmark (SG eller serviceudvalg). 

 Nyheder vedr. danske ACA grupper (fx. opstart af ny gruppe) eller grupper, som 
inviterer til et ACA relateret arrangement med et element af helbredelse, herunder 
vedligeholdelse af mødelisten. 

 Nyheder vedr. træf / konventer, hvor ACA Danmark deltager, enten på gruppeplan 
eller ved et serviceudvalg.  

 Workshops efter Store Røde Bog, Gult hæfte, The Laundry List Workbook, eller 
andet ACA WSO godkendt materiale. 

 Invitationer fra ACA fællesskaber i andre lande til træf mv. 

 Tekster fra ACA WSO godkendt litteratur, fx Rød Bog, Meditationsbogen. 
 
Jeg foreslår desuden, at siden ”Anbefalet læsning” på vores hjemmeside bliver slettet. Den 
er ikke ændret på siden 2012, og er næppe et udtryk for opdateret relevant litteratur i 
forhold til voksen barn/indre barn problematikken: https://www.aca-
danmark.dk/litteratur/anbefalet-laesning/ 
samt, at links til andre 12 trins fællesskaber fjernes fra vores hjemmeside. 
https://www.aca-danmark.dk/links/, da det ikke er ACA's opgave at reklamere (agitere?) 
for andre 12 trins fællesskaber. 
/Indsendt af Annette, webmaster for ACA Danmark, medlem af hjemmesiden udvalget. 
Punktet blev indsendt til og diskuteret ved SGM februar 2020, hvorfor der henvises til 
referatet herfra. Ved SGM nåede vi ikke punktet, hvorfor det blev skudt til SGM i august. 
 

c) Forslag om at oprette et Slack-forum til ACA Danmark. 

SG har tidligere talt om mulighederne ved at bruge Slack-forum i forbindelse med 
servicearbejdet i ACA Danmark. Mikkel L. har til SGM i maj 2020 indsendt et forslag til 
formel beslutning: 

”Jeg tilbyder gerne at oprette det, samt udarbejde retningslinjer for det (lukkede fora til FU, 
udvalg, rettigheder, åbne fora for alle interesserede osv.). Jeg har rimelig stor erfaring med 
brugen af det fra servicearbejde internationalt, hvor ACA WSO bruger det som 
arbejdsredskab for service. Hvis nogen har erfaring med at administrere det, sig endelig til. 

Jeg tror det kan styrke vores fællesskab og lette informationer til og fra grupper og individer 
betydeligt.” 
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d) Forslag om at SGM fremover afholdes på Zoom 
Under SGM i maj 2020 stillede Rudi forslaget. Ved at bruge Zoom til at afholdelse af SGM 
behøver man ikke rejse så langt for at deltage. 

 

e) Forslag om, at Mødelisteudvalget nedlægges som selvstændigt udvalg og i stedet 
placeres opgaven med at vedligeholde mødelisten under Hjemmesideudvalget 
Hjemmesideudvalget og Mødelisteudvalget stiller dette forslag, da det vedligeholde 
mødelisten på ACA Danmarks hjemmeside blot er en del af det at vedligeholde 
hjemmesiden, og derfor synes det meget naturligt at placere denne opgave under 
Hjemmesideudvalget. 

 

9) Fastsættelse af sted og dato for næste 2 (eller flere) SGM  
22. november 2020 - Jylland – Værtsgruppe er Silkeborggruppen – afhænger dog af covid-19 
situationen. 

28. februar 2021 – København – Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved 
skrive til sekretaer@aca-danmark.dk.  

30. maj 2021 – Fyn – Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved skrive til 
sekretaer@aca-danmark.dk. 

29. august 2021 – Sjælland - Interesserede grupper kan melde sig som værtsgruppe ved skrive 
til sekretaer@aca-danmark.dk. 

 

10) Eventuelt  
 

11) Kort evalueringsrunde  
 

12) Afslutningsbøn og sindsrobøn 
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